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Ты патрапіў 
ёй у галаву?

Ты забіў яе?
Ага.

Ды яна хрэнаў 
труп, бос.

Ты бачыў, як 
яна памірала?

Ты ўпэўніўся 
ў гэтым?

Мэцью!
Глядзіце самі. Яна вы-

рвалася, адбегла даволі 
далёка. Я ўбачыў, што яна 
бяжыць в стрэліў. Я бачыў, 

як яна ўпала... І больш 
не рухалася.

Упэўнены, гэта было не так 
доўга і пакутліва, як табе б 

хацелася... Але яна мёртвая.

І перш, чым 
яна ўцекла...

...мы забралі 
гэта.

Падумалі, 
што табе захо-

чацца атрымаць 
трафей.



Я не супраць, каб ты была 
тут... Але як тольки каму-не-
будзь хоця б здасца, што ён 
чуе гук машын, ты забіраеш 

Джудзі ўнутр перш, чым 
штосьці здарыцца. Не хвалюйся, я 

абараню нашае 
маляня.

Няўжо мы 
нядаўна не 

выгружалі гэтыя 
рэчы з гэтага ж 

грузавіка?

Ад гэтага грузавіка можа 
залежыць, выжывем мы ці 

загінем. Гэта наша страхоўка.

Калі ўсё пойдзе дрэнна, 
скочым у яго і нясемся ў 
любым напрамку... Туды, 
дзе мы больш не будзем 

падвяргацца нападам

Падрыхтавацца да адыходу 
было вельмі разумна... але 
мяне раз’юшвае думка, што 

ты страціў надзею, Рык.

Мы зможам 
перамагчы іх.

Павер, Хершэл... 
Я вельмі спадзя-

юся, што ты маеш 
рацыю.



Што ж, відаць, справы нашы ідуць добра. 
Мы зрабілі заслону з машын. Наш грузавік 
для адступлення загружаны харчаваннем 

да верхняй мяжы. Засталося зрабіць 
толькі некалькі рэчаў.

Я б хацеў, каб турэмныя аўтобусы 
выгналі з гаража... Два з іх... я хачу, 
каб іх паставілі радам з вежамі, для 
таго, каб забяспечыць прыкрыццё 
тым, каму можа спатрэбіцца зайсці 

ўнутр ці выйсці з вежы.

Таксама ў нас засталося 
некалькі абаронных касцюмаў.. Трэба 
карыстацца імі. Акрамя гэтага... нам 

трэба заставацца напагатове, але ў той 
жа час... спрабаваць адпачываць як мага 

лепш. Пакуль яны не вернуцца.

Бо яны дакладна 
вярнуцца.

Пайду пагляджу, 
як там Карл.

Адчуваю сябе значна лепш... 
лічу, я змагу абыйсціся без 

гэтых мыліц.

Не, пакуль яшчэ ня можаш. 
Табе нельга напружвацца... 
Швы могуць разыйсціся... 
і ты рызыкуеш падхапіць 

інфекцыю.

Гэтым мне, відаць, 
прыйдзецца рызыкнуць. 

Я і так ужо занадта 
павольны.



Гарох?
Так, і яго таксама. 

Нам трэба ўзяць усяго 
патроху.

Няўжо ты мала 
чаго загрузіў у грузавік? 
Навотна нам усё гэта?

Калі ўсё 
атрымаецца, нам не 

спатрэбіцца ні грузавік, 
ні гэтыя рукзакі.

Але я хачу, каб у нас быў 
выбар...  калі табе і маці 

трэба будзе ўхадзіць... і вы 
не зможаце дабрацца да 

грузавіка, вам спатрэбіцца 
гэта.

А ты? 
Ты дзе будзеш?

Не турбуйся за мяне. 
Калі мы разлучымся, 

я знайду вас.

Абяцаеш?

Раней у 
мяне гэта 

атрымлівалася, 
ці не праўда?



Ах, не...
Яшчэ ёсць 
штосьці...

Што 
гэта?

Я хацеў даць 
табе гэта. Мой 

пісталет?

Ведаю, што ты будзеш акуратна-
карыстацца ім. Я давяраю табе, 
Карл. Ён можа табе спатрэбіцца. 

Я толькі хачу

Дзякуй, тата. 
Абяцаю, я не...

Ты баішся?

Я не збіраюся ілгаць табе. 
Я турбуюся... Менавіта таму 
мы і рыхтуемся да горшага.

Але мне не страшна. 
І я не хачу, каб ты 

баяўся. Мы разбяромся 
з гэтым, сынок. Мы 

зможам.



Хм.
Пры перавязцы ток крыві 

ў плечавай артэрыі істотна 
запавольваецца...

Зразумела.

Ух...

Гэй.

Прыві-
танне, 
Эліс.

Патрыцыя...

Эээ...

Я зайду праз 
некалькі...

Зайду 
пазней.



Мы цяпер павінны 
насіць іх увесь час, 

кожны дзень? Ты будзеш яго 
насіць. Гэта ты-

чыцца ўсіх... і цябе 
таксама. Я сказаў.

Добра. 
Добра.

Мне ня трэба, каб 
ты быў на вежы без 

бронніка. Гэта ў тваіх 
жа інтарэсах.

Ты, эээ...
Ты маліўся?

Маю на ўвазе 
за нас.

...Маліўся, 
як ніколі раней.

У такія сумніўныя часы, 
як зараз, прыходзіцца 
апантаней маліцца. У 

такія часы я дзякую сваёй 
шчаслівай зорцы за тое, 

што бог са мной.

А ты... лічыш, са 
мной таксама?

Канешне, ён і з та-
бой. Не хвалюйся... Я 

ўзгадваў пра цябе 
ў сваіх малітвах.

Тата, я... мне 
так страшна.

Ведаю, 
сынок. Нам 

усім страшна.



А, вось ты 
дзе.

Га..?

Ох... Эліс. 
Здароў.

Эээ...

Усё добра, 
сапраўды.

Не будзем 
узгадваць 
тое, што 

было.

Не, эээ... Прабач. 
Я сапраўды, не хацеў... Яно неяк само 

так атрымалася. Мы з Патрыцыяй 
проста размаўлялі, а потым... Ну, 

сама ведаеш.

І спыніцца ўжо 
неяк не атрымлівалася, 

разумееш аб чым я?

Так, разумею. Я толькі 
хацела змяніць бінты... 

упэўніцца, што не занадта 
крывіць.

Быццам бы 
ўсё добра.

Эээ...

Як лічыш, усё гэта 
добра скончыцца? Што я магу сказаць, 

дык гэта тое, што з кожнай 
хвілінай я ўсё больш шкадую, 

што не ўехала з Дэйлам.

А ты? Шкадуеш, 
што не паехаў?

Я? Ну неее.

Прайшло ўжо вельмі шмат 
часу з тых часоў, як я быў па 
той бок агароджы. І я ведаю, 
нічога добрага там для мяне 

не засталося.

Тут мой 
дом.



Уаааа.

Уаааа.

Шшшшшш.

Нам трэба 
паводзіць сябе 

цішэй, маленькая. 
Матуля адпачы-

вае.

Ты ж не захацела 
зноў пагуляць, 

сапраўды?

Паслухмяная 
дзяўчынка.

Як жа моцна я 
цябе люблю, мая 
маленькая Джудзі.



Ааааааа?

Што б вас!

Грузавік!!!

Я бачу 
грузавік!!!



Лоры, вярніся назад... 
Ахоўвай дзяцей.

Што 
адбываецца?

Да нас 
набліжаецца 

грузавік.
Ён усяго толькі адзін... 

Пэўна гэта Тайрыс і Мічоні. 
Яны ж не адправілі сюды 

толькі адзін грузавік.

Напэўна 
гэта нашыя.

Што яны 
робяць? Разварочваюцца? 

Мабыць хочуць, 
каб мы пайшлі 

за імі?

Нас атакуюць? 
Я чуў стрэл! Што 

адбываецца?

Здаюць да нас 
заднім ходам?

Трызненне 
нейкае.

Пачакайце, 
яны вылазяць 

з кабіны.

Гэта...



Ну, паехалі.

Пакуль не закончым, 
трымай куслівых 

высеркаў на адлегласці 
ад мяне, зразумеў?

Будзе 
зроблена.

Твой зорны час, 
братачка.

Аааангх.

О не...



Пакуль хтосьці ад радасці 
не націснуў спускавы гаплік... 
Вам лепш ведаць, што жанчы-
на таксама ў мяне! Калі я і мой  

тоўсты сябар ня вернемся ў 
лагер цэлымі і непараненымі 

- яна памрэ!

Таму не рабіце 
рэзкіх рухаў... 

Зразумелі?

Інач вы самі ўбачыце, 
да чаго гэта прывядзе. 
Адчыняйце вароты... 

Улазьце ў гэты грузавік 
і едзьце з намі.

...Інач я зраблю 
нешта жудаснае з 

вашым сябрам!

Не дайце 
ім увайсці!

Не...

Заглохні!

Дык што 
будзем рабіць?

Што нам 
рабіць?

А што мы 
можам? Мы не можам упусціць 

іх унутр. Калі ён захопіць 
турму, ён заб’е нас усіх...

Тайрыс не павінен 
быў  уходзіць. Выбар 

небагаты - ці ён, ці мы 
ўсе. Мы нічога не мо-

жам зрабіць.
Яшчэ Мічоні...

Вось 
лайно.

Дык вось 
у чым справа?

Відаць, вы не да 
канца разумее-
це наколькі ўсё 

сур’ёзна.



Курвіска!

Хаккк!

Хкк!

Проста думайце пра 
Мічоні. Калі яна жыва... 
гэта можа дапамагці ёй 

атрымаць дастаткова 
часу для таго, каб 

уцекчы.

Думайце 
пра яе...





=Фухх!=

=Фухх!=

=Фухх!=

Пакінем яго кусакам. 
Выкідвай, пакуль яны не 

падыйшлі занадта блізка.... 
Ці пакуль хтосьці з гэтых 
звар’яцелых мудакоў не 
вырашыў стральнуць з 

ружжа.



Хутка... 
Яжджай! 
Яжджай!

Білі... Не!

Паехалі, чорт 
бяры, паехалі!





Я не... о божа... Я не 
ўпэўнена, што змагу 

гэта зрабіць.

Гэта не мае 
значэнне... Табе 
прыйдзецца.

Мы павінны зладзіць з гэтым 
усім разам... Інач Тайрыс за-

дарма аддаў сваё жыццё!

Хутка... Вельмі хутка гэтыя 
людзі зноў прыйдуць з-за таго 

ўзгорка. І мы павінны быць 
гатовы да іх прыхода!

Ніхто не зробіць 
гэтага за нас!



Ну, эээ... Як 
прайшло?

Як прайшло? 
Лайнова, вось як!

Гэта ніхрана 
не спрацавала!

Мы спрабавалі пераканаць 
іх адчыніць вароты... Запусціць 

нас праз абмен на іх хлопца. Мы 
нават пагражалі забіць яго.

А гэтыя псіхі... Злыя суччыя дзеці 
прыстрэлілі свайго ж чалавека! 
Мы трохі націснулі на іх, і яны 
стрэлілі свайму хлопцу прама 

ў яго клосціву рэпу!

Яны забілі яго, 
каб мы не змаглі 

выкарыстоўваць яго 
супраць іх!



Дык што мы 
цяпер будзем 

рабіць?

Што мы 
будзем 
рабіць?

Забіваць да 
дупы ўсіх да ад-
наго... Вось, што 

мы будзем рабіць.

Хопіць марнаваць час. Зараз 
жа трэба скончыць з гэтым.

Выцягваемся 
зараз жа!

Падрыхтуйце машыны... 
Зараджайце свае лясну-

тыя гарматы і выязджаем! 
Пераб’ем гэтых пачвар... 
Ачысцім свет ад гэтага 

зла, тут... і цяпер.

Рухайцеся, 
рабяты!

Якога хера? 
У чым справа?



ТВАЮ 
МАЦЬ.




